Projecte de conta contes en llengua catalana
"Els secrets de l'Arxiduc"

El vídeo d' "Els secrets de l'Arxiduc"
https://vimeo.com/138406356

Voleu llegir el dossier?
https://docs.google.com/presentation/d/1Q9l5w9qaiJqnlaCiZlwmr6iPT1STr4d7PSvZQ2cW
IeM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Amb motiu de l'Any Arxiduc vos volem presentar l'espectacle infantil “Els secrets de
l'Arxiduc” que ha començat a rodar per teatres, biblioteques i escoles de Mallorca.
Podeu conèixer “Els secrets de l'Arxiduc” al següent enllaç. Només cal que entreu a:
http://elssecretsdelarxiduc.blogspot.com.es/ per llegir-ne tota la informació i veure les
fotografies de l'espectacle.
Na Jana, l'exploradora dels contes, viatja pels teatres, les biblioteques i les escoles per
trobar contes perduts, oblidats o que estan a punt d'extingir-se.
Què fa na Jana? Ella té eines: la seva imaginació, l'ajuda dels nins i les ganes d'aprendre
històries noves. És per això que sempre aconsegueix descobrir els misteris de qualsevol
conte.
Els secrets de l'Arxiduc és la història d'una illa preciosa que parla i es queixa perquè els
animals ja no hi poden viure tranquil·lament.
Els protagonistes, un voltor, un ferreret i Sa Roca de sa Foradada, prenen vida i ens
acompanyaran al llarg del conte.
Amb ells haurem d'imaginar, jugar i cavil·lar com ajudar a la terra, ja que ha passat algun
fet inesperat que ha alterat l'ordre de Mallorca.
Els animals, amb l'ajuda dels nins, demanaran consells a l'Arxiduc Lluís Salvador; una
persona que encara és recordada a les nostres terres per la seva saviesa, per l'amor a la
naturalesa i el respecte a la cultura i al territori.
Per això, necessitem l'Arxiduc, perquè ens expliqui els seus secrets i ens ensenyi com
podem viure d'una manera més sostenible i respectuosa amb el nostre entorn.

A més, Lluís Salvador va arreplegar els tresors que amagava l'Illa: paraules, paisatges i
cultura, que volem compartir amb els més petits, fent-ne de tot el seu llegat un tresor molt
preuat.
D'aquesta manera aproparem la vida de l'Arxiduc i de la seva estada a Mallorca als més
petits i al mateix temps, explicam rondalles que el protagonista recopilà al llarg del seu pas
per l'illa.
Els nins i les nines entendran la importància de la tradició oral i sabran que, a través dels
contes, podem aprendre i enfortir la nostra cultura.
La representació està pensada per infants a partir de quatre anys. És un espectacle de petit
format, per tal de poder ser representat per teatres, escoles i biblioteques.

Quan hagis contemplat la grandesa de Mallorca, quan hagis comprès el profund secret de l’Illa
d’Or, l’estimaràs tota la vida.
Arxiduc Lluís Salvador
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Currículum professional
Cia NaMaia
Francesca Vadell Cubells (Manacor, 1986).
És acrtiu llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelona i Professora Associada de Tècnica
Fitzmaurice VoiceWork. Ha completat els seus estudis a Londres, Itàlia i Nova York.
Actualment treballa com actriu i és professora a l'Institut del Teatre de Barcelona.
És membre de la companyia Retret Teatre. Els darrers muntatges han estat: Háblame de Lorca,
Miguel, Dos Cafès i Sunset Park representat al Teatre Gaudí de Barcelona; espai on també ha
participat en La Magdalena o l'any dels trenta, de Lara Díez.
Amb la companyia La Fornal ha fet La Història Robada i La Cita.
Amb Corcada Teatre, Negret de Guinea, sota la direcció de Xavi Martínez i ha actuat en el muntatge
Les llargues nits a Can Sales, sota la direcció de Toni Galmés.
Altres muntatges que ha interpretat són: Ricard III i Don Joan, amb direcció de J.M Albinyana. El
Camp de Martin Crimp i Els enamorats, de Carlo Goldoni.
Ha treballat en diversos espectacles de Ferreret Teatre, Una Història de Closques, Gina, l'exploradora
de contes, Assaig Obert.

Actualment està assajant La Cita de La Fornal d'espectacles de Ferro.
Ha fundat la seva pròpia companyia Cia NaMaia. La primera obra creada ha estat Codi a Nai,
basada en l'obra poètica de Miquel Àngel Riera. Els secrets de l'Arxiduc és el segon muntatge.

